
 

 

Politiets brug af magtmidler 
 

Politiet skal altid anvende det mildest mulige magtmiddel for at gennemføre en 
politiforretning. I vedlagte skema ses oversigten over de magtmidler, som politiet 
anvender. 
 

Skydevåben  
Politistav  
Hunde 

Gas  
Peberspray  
Håndjern  
Håndkraft  
Talens brug 
 

Der findes ingen opgørelse over, hvor mange gange politiet anvender talens brug, 
håndkraft og håndjern for at gennemføre en anholdelse eller lignende. 

 
Derimod er der indberetningspligt til Rigspolitiet, når politifolk bruger peberspray, gas, 
hunde, politistav og skydevåben. 

 

I forbindelse med skydevåben skal det også indberettes, når politiet har haft 
skydevåben synligt fremme uden at have anvendt dem. Derfor er der stor forskel 
mellem antal sager og antal skud. 
Ved eksempelvis indtrængningsaktioner, hvor flere politifolk har våben fremme, bliver 
sagerne registeret som en sag. 

 
I forbindelse med brug af hunde skal det indberettes hver gang, at hunden har været 
brugt som magtmiddel, også hvis der blot har været truet med den. 

 
Der kan i tallene for 2013 ses et markant fald i brugen af peberspray. Det er politiets 
opfattelse, at uromagere i højere grad er blevet bevidst om pebersprayens virkninger 
og dermed nemmere lader sig dæmpe ned, uden at det bliver nødvendigt at tage 
pebersprayen i brug. 

 

Det er Rigspolitiets vurdering, at den øgede brug af skydevåben kan henføres til 

konflikterne i bandemiljøet, hvor det i højere grad har været nødvendigt for politiet at 

bruge våben som trussel. 

Den 1. juli 2013 indførte politiet et nyt elektronisk magtindberetningssystem således, 

at alle politikredse indberetter anvendelsen af magtmidler via dette system til 

Rigspolitiet. Tidligere foregik disse indberetninger i papirudgave fra kredsene til 

Rigspolitiet. Ved indførelsen af et nyt it-system vil der naturligt være en opstartstase, 

hvor brugerne skal lære systemet at kende. I denne fase kan det ikke udelukkes, at der 

kan ske fejlopdateringer eller tekniske fejl, som vil have indflydelse på tallene i 

statistikken. 

Tallene for 2013 er inklusiv tal for Grønland og Færøerne, som ikke har været indregnet 

i de samlede tal de tidligere år. 



 

 

 

 

Politiets indberetninger for skydevåben i hele landet: 
 
 

 
Årstal Antal sager Antal skud Antal varselsskud 

2013 323 58 12 

2012 260 49 6 

2011 277 86 49 

2010 305 39 6 

2009 361 32 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Politiets indberetning af brug af politistav i hele landet: 
 

 

2013 316 

2012 315 

2011 307 

2010 288 

2009 287 



 

 

Politiets indberetning ved brug af gas i hele landet (gasgevær og 
gashåndgranat): 

 

2013 4 

2012 8 

2011 11 

2010 7 

2009 8 

 
 

Politiets indberetning ved brug af tjenestehunde i hele landet 
 

2013 U. personskade (ikke bidt) 
:231 

Med personskade (bidt): 
99 

2012 U. personskade (ikke bidt) 
:247 

Med personskade 
(bidt):171 

2011 U. personskade (ikke bidt) 
:293 

Med personskade (bidt): 
186 

2010 U. personskade (ikke bidt) 
:235 

Med personskade (bidt): 
194 

 
 

Politiets indberetning ved brug af peberspray i hele lande 
 

2013 1149 

2012 1428 

2011 1654 

2010 1290 

2009 1427 

 
Politiets magtanvendelse er reguleret i politilovens§ 15-16-17-18- 
19 og 20 samt bekendtgørelse af 11. december 2007 vedr. peberspray. 

 
Link til politiloven: 
www.retsinformation.dk/Forms/r071O.aspx?id= 1836 

http://www.retsinformation.dk/Forms/r071O.aspx?id
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